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1.- Hitzaurrea
Euskal Herriko portuek arrantza sektorearen barnean dituzten jarduera nagusiak Baxurako arrantza eta
arrain freskoen Arrastea dira.Azpisektore horiek 350 itsasontzi eta 3000 arrantzale biltzen dituzte guztira.

Beste azpisektore garrantzitsu bat Altura Handiko flota da. Beraren tripulazioa arrantza-lekuetako
marinelez osatuta dago (nahiz eta itsasontzietako buruak Euskal Herrikoak izan ohi diren); beraren
arrantza-lekuak Ozeano guztietan daude, eta harrapatutako arrainak egokitzat jotzen duten kontinenteko
portuetan deskargatzen dituzte (komenientziako banderaren arabera edo operatzen duen Estatuaren
arabera).

Bakailao-flotarekin batera -berau garrantzitsua izan zen iraganean-, hiru azpisektore horiek izan dira
Euskal Herriko kostaldeko herrietako ekonomiaren bultzatzaileak.

Arrantza-flota 60ko hamarkadaren erdian eta 70eko hamarkadaren hasieran hedatu zen inoiz baino
gehiago, halako moldez non euskal portuetan 1.000 itsasontzi eta 16.000 arrantzale ari baitziren jardunean.

Gaur egun, Baxurako eta Alturako azpisektoreak krisialdi larria pairatzen ari dira, eta bakailao-
itsasontzien jarduera desagertu egin da, hainbat arazoren eraginez:

1.- Azken 100 urteotako arrantza-lekuak gehiegi ustiatu dira eta agortuta daude.

2.- Ez dago arrantzale nahikorik itsasoratzeko.

3.- Enpresetako zuzendaritza (armadoreak eta Kofradia zein gainerako erakundeetako arduradunak) ez
dago inola ere jarreraz aldatzeko prest, zeren bere interes nagusia harrapatutako espezieei ahalik eta
errentagarritasun ekonomikorik handiena ateratzea baita.

4.- Arrain fresko gisa eta kontserba gisa kontsumorako harrapatzen diren espezieak erosle-esportatzaile
handizkariek gure portuetako enkanteetan eskaintzen dituzten prezioen mende daude.

5.- Kutsadura. Orain dela gutxira arte espezie ugariren bizileku ziren itsasbazterretako urak oso kutsatuta
daude, eta, beraz, espezie horiek desagertzeko bidean dira.

Egoera hori ez da inola ere berria. Aitzitik, oso ezaguna da sektorean parte hartzen dugun eragileontzat.

Sektorearen zoritxarrerako, gizarte eragileak gara oraingo jarduerak epe laburrera ekar ditzakeen
ondorioez ohartarazi dugun bakarrak –ondorioak bai harrapatutako arrainen kantitatean eta bai lan
balditzetan eta produktuen komertzializazioan nabarituko dira-.
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2.- Diagnosia

2.1.- Gehiegizko ustiapena eta arrantza-lekuen agorpena

Flotaren arrantzatze-ahalmen handia, aparailuen erabilera desegokia, arrantza-leku eta ingurune oso
sentikorretan lan egitea (espezie askoren errute-guneetan lan egitea), heldutasunik gabeko espezieak
harrapatzea, deskarteak eta gisa bereko faktoreak direla medio, Atlantikoko Ipar-ekialdeko hainbat
arrantza-leku (Bizkaiko Golkoa, Bizkaiko Itsasoa, Gran Sol, Irlandako Mendebaldeko kostaldea) agortuta
daude gaur egun, iraganean gure jarduerarako oso garrantzitsuak ziren espezie ugari izan bazituzten ere
–legatza, zapoa, antxoak, eta abar-; hori horrela, zientzialariek premiazko neurriak hartzea gomendatu
dute, zeren eta, bestela, ondorioak katastrofikoak izango baitira epe laburrera eta ertainera. 

Europako Batasuneko (EB) jarraibideen xedea espezieen habitata eta egoera NEAFCren uretan hobetzea
da (Euskal Herriko flota bertan aritzen da lanean), eta horrek nabarmenki murriztuko die sarbidea bertan
diharduten herrietako flotei (euskal flota barne sartuta); halaber, arrantza-lana modu gero eta zorrotzagoan
kontrolatuko da, eta, beraz, gure flotarentzat interes komertzial handiena duten espezien arrantza ere oso
kontrolatuta egongo da.

Aipatutako baliabideak agortzeko arriskua ikusita, EBk gero eta gehiago kontrolatuko ditu portuetan
deskargatzen diren espezieak. Horren eraginez, Onartutako Gehieneko Arrantza kupoa (TAC) murriztu
egingo da; horren arrazoia da, denok dakigunez, EB osatzen duten estatuetako arrantza-enpresen aldetik
ez dagoela oraingoz inola ere arrantza arduratsurik.

Flotak gero eta egun gutxiago izango ditu arrantza-lekuetan aritzeko; politika horren ondorioz, garai
luze batean (zenbait hamarkada) ezinezkoa izango da desagertzeko zorian dauden espeziak arrantzatzea.
Arrantza-leku eta ingurune sentikorretan debekaldiak eta bestelako neurriak ezarriko dira, halako moldez
non nabarmenki mugatuko baita harrapa daitezkeen arrain eta espezieen kopurua.

Inork ez du oraingo egoeraren erantzukizuna hartu nahi izan. Lehen aipatu ditugun azpisektoreek errua
leporatu izan  diote elkarri azken urteotan; onartu behar dugu, baina, itsasontziak, aparailuak eta ustiapen-
ahalmena ahal bezainbeste erabili ditugula, errentagarritasunik handiena lortu nahirik, eta oraingo egoera
horren emaitza besterik ez dela. 

Alde batetik Baxurako Kofradiak ditugu; berauek azpisektorea dinamizatzeko eta kudeatzeko sortu ziren,
etekinak banatzeko sistema propio baten bidez bide propio bat urratu nahirik. Gaur egun, haatik,
estamentu zaharkituak direla esan dezakegu, zeren euren eginkizun bakarra etorkizunik gabeko sektore
bat kudeatzea izan baita; alde horretatik, ez dira gai izan euren jarrera gaurkotzeko eta errealitateari
ikuspegi berri eta egokiagoak aplikatzeko, ustiapenaren, komertzializazioaren eta kontsumoaren behar
berrien arabera; halaber, ez dira gai izan azpisektorearen eta Euskal Herriko kostaldeko herrietako
errealitatearen beharretara egokitzeko, nahiz eta arrantzak herri horietako ekonomiaren oinarri nagusia
izaten jarraitzen duen.

Orobat, besteen ostean sortuak, Alturako Armadoreen Elkarteak ere baditugu. Elkarte horien zeregina
arrantza-eskubideak modu intentsiboan aprobetxatzea izan da, arrantza-lekuak muturreraino
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arpilatuz, indartsuenak izan daitezen bizirik ateratzen direnak eta kapitala akumulatzen dutenak. Ez
dute inoiz ere etorkizun perspektibarik izan (ez azpisektore gisa, ez herri gisa), eta, beraz, espezieak
harrapatzerakoan euren nahierara ezarri dituzte arauak, diru gehiago irabaztea xede bakartzat hartuta.

Eta, azkenik, administrazioak ditugu. Herri zapaldua garen aldetik, espainiar eta frantziar
administrazioak ezarri dizkigute EBrako ordezkaritza bezala. Administrazio horiek dira Onartutako
Gehieneko Arrantza kupoak (TAC) negoziatzen dituztenak, eta, halaber, arrantza lizentziak eta beste herri
batzuekin arrantzari buruz sinatzen diren akordioak (Arcachongo Akordioak eta –geroago-
Mauritaniarekiko Akordioa); garbi dagoenez, administrazio horiek ez dituzte inoiz ere Euskal Herriaren
interes espezifikoak defendatuko. 

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak ez du eskumenik arrantzaren eremuko funtsezko
gaietan. Administrazio zentralaren mende dago eta ez du Euskal Herria ordezkatzen, baizik eta Bizkaia eta
Gipuzkoa soilik, Lapurdi kanpo utzita. Horrez gain, EAEko Arrantza Sailak ez du ahaleginik egiten
arrantzari buruzko politika propioak bultzatzeko; izan ere, egiten duen gauza bakarra da administrazio
zentralaren erabakiak kudeatzea eta diru-laguntzak banatzea, herri arrantzale gisa hurbiltzen zaigun arazo
larria isilarazteko xedez.

2.2.- Baldintza sozio-laboralak

Arrantzaleen baldintza sozio-laboralak eta ekonomikoak okerrera egiten ari dira nabarmenki; horren
ondorioz, badira portutik irten gabe geratzen diren itsasontziak, bertan lan egin nahi duen arrantzalerik
aurkitzen ez dutelako. 

Sektorean ez dago araudi laboralik, ezta bizimodu duinagoa, atsedenaldiak, laneko segurtasuna,
soldata...eta gisa berekoak ahalbidetzen dituen hitzarmen edo akordiorik ere. Ezegonkortasunak,
etengabeko arriskuek, “partearen araberako soldataren” funtzionamenduak –Baxura azpisektorean- eta
beste hainbat arazok jarduera hau bertan behera uztera bultzatzen dute, bertan lan egiteko gogoa edo
bokazioa desagerraraziz; izan ere, arrantzaleek lehorreko lanak bilatzea nahiago dute, berauek
seguruagoak direlako, soldata bermatuak dituztelako eta erraztasun handiagoa ematen dutelako
norberaren bizimodua antolatzeko. Segurtasunik ezak, lanaren gogortasunak eta soldata duinaren faltak
itsasora ez joateko joera bultzatzen dute. Itsasoan lan egitearen kontrako jarrera gero eta hedatuagoa dago
gazteen artean, eta, hortaz, erretirotik hurbil dauden langileak dira itsasoan lanean jarraitzen dutenak, ahal
duten moduan, erretiroa etorri arte.

Baxurako azpisektorearen ezaugarrietako bat da lanaren kostua ez dela kontuan hartzen, zeren
arrantzalearen soldata harrapatutako arrain kopuruaren araberakoa baita neurri batean. Horri
“partearen araberako soldata” deitzen zaio (“salario a la parte”).

Baxurako azpisektore horretan, enpresariek aparailu tradizionalekin lan egitera behartzen dituzte
arrantzaleak; hau da, funtzionamendua tradizionala da, arrantza “betiko eran” egiten baita. Nolanahi ere,
exijentzia hori egiazkoa ez dela esatera ausartuko ginateke, azpisektore horretan erabiltzen den
teknologia aurreratuak kontrakoa frogatzen duelako. Hala, benetako asmoa hauxe da: azpisektorean
ezartzen diren laneko eta babes sozialeko baldintza zaharkituak betikotzea. 

Baxura eta Alturako azpisektoreetako armadore eta enpresariek ez dute euren eginkizuna inola ere
betetzen. Ez dute gogoan Euskal Herriko arrantzaren etorkizuna. Ez dute lan egoera behar den bezala
tratatzen, eta ez dituzte kontuan hartzen itsasoko lanak alor eta bizimodu pertsonalean dakartzan
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ondorioak. Laneko gatazkei ez zaie euren benetako izaera onartzen; aitzitik, laneko erregulazio
kolektiborik ez egotea sektorearen berezko “espezifikotasun/normaltasun historikotzat” hartzen da.
Orobat, arazo estruktural bat sortzen denean, eman ohi den erantzuna gobernua gehiago estutu behar
dela esatea izaten da (kanpaina txarra izan delako, prezioak jaitsi direlako, gasolioa, aparailuen arazoa, eta
abar), eta diru publiko gehiago exijitzen da arazoa arintzeko. Ez dago inolako hausnarketarik sektorearen
egoeraren arrazoi sakonen inguruan.

Gaur egun, Euskal Herriko arrantzaren azpisektoreetan, etorkinak dira itsasoko lanpostuak betetzen ari
direnak; izan ere, euren segurtasunik eta babesik eza eta euren immigrazioaren baldintzak direla medio,
pertsona horiek dira euskal enpresariek esplotatuko dituzten pertsona “berriak”.

2.3.- Arrantzaren komertzializazioa: prezio merkeenean
saltzeko sistema

Baxurako armadore eta arrantzaleek dinamika berean parte hartzen dute, alegia: salmenten truke dirua
berehala ematen duen dinamika batean. Harrapatutako arrainen berehalako enkantea eta astearen buruan
kobratzea sektore horren eguneroko funtzionamendua da. Armadoreek ez dute prezio merkeenean
saltzeko sistema zalantzan jartzen, ez prezio egonkorrak exijitzeko beharra ikusten, ezta arrantzaren
errentagarritasuna handituko luketen gutxieneko prezioak exijitzeko beharra ere. Ez dute gure lanari
eta harrapatutako espezieei balio erantsia emango liekeen antolaketarik bilatzen, gure lan eta sufrimendua
etekin bihurtzen duen eskari antolatuari aurre egiteko.

Armadoreek eta enpresariek bezala Kofradiek eta Ekoizleen Erakundeak ere ez dute inoiz ere inolako
erabakirik hartu harrapatutako espezieen errentagarritasuna handitzeko. Orobat, ez dute inolako
hausnarketarik egin gure kostaldeko etorkizunaren inguruan, ezta lanaren inguruan edo irabaziak
arrantzaren alorrean esku hartzen dugun guztion artean banatzearen inguruan ere. Aldaketaren inguruko
kezka ez da ageri ez euren eguneroko zereginetan eta ez euren lehentasunen zerrendan: merkatuaren
estrukturak aldatzea, globalizazioaren eragina eta munduko kostaldeko estatuetako arrantza-produktuen
inportazioa eta, horri lotuta, negozio honetako eskariaren akordio ilunen kontrola.

Seguru asko, arrantzako produktuen komertzializazioa da gairik garrantzitsuena, produktuen
errentagarritasunaren beherakada etengabeak dakartzan ondorio negatiboen eraginez. Gaur egun,
lehenengo salmentetan ez dago inolako kontrolik, hau da, eskaintza eskari huts eta gordinaren mende
dago, eta arrantzaleak ez dira eskuratutako produktuaren jabeak: esportatzaileak, kontserba-enpresak eta
txikizkariak dira merkatua kontrolatzen dutenak eta prezioa euren nahierara ezartzen dutenak.

Etorkizun hurbilaren funtsezko erronka hauxe da: arrantzatutako produktuak kontrolatzea eta
ekoizpena, banaketa eta komertzializazioa merkatuaren eta kontsumoaren eskariak kontuan hartuz
gauzatzea; hori ezinbestekoa da, bai arrantza-lekuak berreskuratzeko premia larriari aurre egiteko eta
bai Euskal Herriak arrantza ekonomia lehiakorra eta garatua izan dezan, gai sozio-laboral eta
ekonomikoetan, bere kostaldeko herrietako arrantza kulturari eusteaz batera.
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2.4.- Euskal Herriak ez du ordezkaritzarik Europako foro
erabakitzaileetan

Orain arte, Europako eremuan hartzen diren erabakiak espainiar Estatuak duen negoziazio ahalmenaren
bidez egiten dira. Negoziazio horietan, arrantza sektorea truke txanpon moduan erabili izaten da
batzuetan, bestelako interesei lotuta. 

Euskal Herriak ez du ahalmenik Europako foro erabakitzaileetan parte hartzeko eta bertako erabakietan
esku hartzeko; horrek negoziazio ahalmenik gabe uzten du gure arrantza sektorea –beste sektore batzuk
bezala- eta ezinezko bihurtzen du negoziazio propiorik garatzea, gure arrantza politikaren ildotik.

Gero eta garbiago dago Euskal Herriarentzat beharrezkoa dela zuzeneko parte-hartzea izatea Europako
foro erabakitzaileetan, bertan ezartzen baitira arrantza-lekuak zaintzeko eta erabiltzeko politikak; halaber,
ezinbestekoa da eskumen guztiak eskuratzea, arrantzari buruzko politika propioa definitu ahal izateko.
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3.- Ekologia eta baliabideak
Aurtengo arrantza kanpainaren emaitzak ezin okerragoak izan dira. Oso arrain gutxi harrapatu da eta
gainera “Prestigeren” hondamendiak ez du asko lagundu. Adituen arabera, ezingo da datozen hamar
urteetan hondamendi horren ondorioak aurrikusi, baina badakite ez direla onak izango.

Azkeneko urteetan gertatzen ari dena arrantzaren beherakadaren seinalea da eta esan dezakegu sektorea
emergentzi egoeran dagoela eta ikusi besterik ez dago arrantzale kopurua nola jaitsi den azkeneko
hamabost urteetan: 6.000 ingurutik 3.000 ingururaino.

Arrantza sektorea krisi egoeran dago, baliabideak desagertzen ari dira eta espezie gehienetan gehiegizko
ustiapena ematen ari da, arrantzaren etorkizunean honek duen ondorioekin. Hortik aparte, gazteek ez dute
itsasora joan nahi, lan baldintzak oso gogorrak direlako eta horren ondorioz sektorea zahartzen ari da.

Egoera honi aurre egiteko neurri oso zorrotzak behar dira, arrantza politika eraginkor eta ausartak,
arrantza errekurtsoak birpopulatzeko eta Bizkaiko Golkoa berpizteko kutsadura murriztuz.

Beharrezkoa da baita ere, beda eraginkorrak ezartzea, lan baldintzak hobetzea eta arrantzaleen esku
hartzea arrainaren transformazioan eta komertzializazio alorretan. 

Ezin dugu ahaztu eta alde batera utzi azken urteotan hainbesteraino garatu den arrantza sektoreko
ekoizpen “berri” bat: akuikultura.

Multinazionalak oso interesatuak daude ireki den mundu berri hau bere osotasunean eskuratzeko eta
arrantzaleek orain daukagu aukera hemen ere baztertuak ez izateko eta gaur egun dugun abantailazko
posizioaz aprobetxatzeko (sektorearen ezagutza etab). 

3.1.- Espezierik inportantenetarikoen egoera

3.1.1.- Stock pelagikoak (Datuak AZTI arrantza 2003)

Antxoa
Antxoaren stock-a ez dago oso gaizki, baina antxoaren bizitza laburragatik oso aldakorra da; urte batetik
bestera aldaketa nabarmenak ematen dira. Arrain helduen biomasa arduratzeko biomasaren gainetik
dago eta arrantzaren eraginez emandako hilkortasuna ere arduratzekoaren gainetik dago. Baina urtetik
urtera asko aldatzen da. biomasa erreklutamenduaren menpe (urtean zehar jaiotako arrain kopurua) dago
eta berau ingurugiroaren menpe, urte batetik bestera ezin daiteke aurrikuspenik egin. Adituek TAC-a
12500 tonakoa izatea gomendatzen dute baina bi epetan zehaztuta, bat kanpainaren hasieran eta
kanpainaren lehenengo zatiarentzat balioko duena eta bestea kanpainaren erdialdean biomasaren eta
arrautzen neurketek diotenarekin egindakoa.

Sardina
Sardinaren stockari buruzko informazioa urria da, baina badirudi stocka egonkorra mantentzen dela. Hau
honela mantentzeko adituek TAC-ak ezartzea gomendatzen dute. 2001ean 100.000 tonako TAC-arekin
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arrain helduen biomasa egonkorra mantendu da, nahiz eta iparraldeko stocka (VIIIc) beherantz joan,
hegoaldekoa (IX) mantenu egiten da. Hemen biomasa ere erreklutamenduaren menpe (eta beraz
ingurugiroaren menpe) dago, baina ez dauka antxoaren kasuan duen garrantzia (bizitza luzeagoa baitu
sardinak).

Txitxarroa
Mendebaldeko stock-a: Arrain helduen biomasa asko gutxitzen ari da, gainera arrantzaren eraginez
hilkortasuna arduratzekoa baino handiagoa da (gazteen hilkortasuna asko handitu da). Adituek TAC-a
ezartzea gomendatzen dute eremu guztietan, VIIe,f eremuetan gazte asko pilatzen dira eta hor arrantza
debekua gomendatzen dute.
Hegoaldeko stocka: Stock-a egonkorra mantenu da azkeneko 20 urteetan, baina informazio falta somatzen
da. TAC-ak ezartzea gomendatzen dute adituek.

Berdela
Ipar Itsasoko osagaia kolapsatuta egon arren, stock konbinatuaren biomasa eremu seguruetan dago, baina
azkenaldian arrantzak eragindako hilkortasuna arduratzekoaren gainetik dago eta helduen biomasa %20
jaitsi da azkeneko urteetan, beraz hilkortasuna murrizteko TAC-a ezartzea gomendatzen da eremu
guztietan.

Tunidoak:

Hegaluzea
Gazteen hilkortasuna arrantzaren eraginez asko igo da, helduena berriz aldakorra da, gazteen
erreklutamendua oso aldakorra ari da izaten eta ondorioz helduen biomasa ere oso aldakorra ari da
izaten. Arrantzak eragindako hilkortasuna jasangarria denaren gainetik dago, beraz baliteke gehiegizko
ustiapena ematea. Adituek TAC-ak ezartzea gomendatzen dute.

Hegalaburra
Arrantzak eragindako hilkortasuna handituz doa (gehien bat zaharrena), honek helduen biomasa
murriztea eragin du, erreklutamendua ere jaitsiz doa, gehiegizko harrapaketa ematen ari da, beraz
arrantza %35 murriztea gomendatzen dute adituek. Arrain txikiengan egiten ari den presioa eta handien
harrapaketa altuak kezkatzekoak dira, beraz tamaina minimoak eta kontrol zorrotzak ezartzea
gomendatzen dute TAC-ekin batera.

3.1.2.- Stock demersalak     

Legatza
Iparraldeko stock-a: Muga biologiko seguruetatik kanpo dago, arrantzak eragindako hilkortasuna
arduratzekoaren gainetik dago eta honek helduen biomasaren murrizketa eragin du (biomasa limitearen
azpitik dago), azkeneko erreklutamenduak badirudi hobeak izan direla baina ez dago informazio zehatzik.
Hegoaldeko stock-a: Muga biologiko seguruetatik kanpo dago, arrantzak eragindako hilkortasuna
hilkortasun limitean dago (kolapso arriskua), helduen biomasa nahiz eta zertxobait igo arduratzekoaren
azpian eta limitearen dago. Erreklutamendua ere beherantz doa.

Zapoak
Itsaso zeltikoko eta Bizkaiko golkoko stock-a: Helduen biomasa beherantz doaz, zapo zuriaren biomasa
muga biologiko segurutik kanpo dago (hilkortasuna, hilkortasun limitearen gainetik dago). Zapo beltza
muga biologiko seguruan dago (hilkortasuna limiteetan dago).
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Iberiar penintsulako stock-a: muga biologiko segurutik kanpo dago, jasangarria baino %25 baxuagoa da.
Eskoziako itsaso, Rockall, Ipar itsaso eta IIIa dibisioko stock-a: muga biologikoetatik kanpo dago, arrantzak
eragindako hilkortasuna arduratzekoa baino askoz handiagoa da. Helduen biomasa asko jetzi da.

Oilarrak
Itsaso zeltikoko eta Bizkaiko golkoko stock-a: Muga biologikoetan dago oilarra handia, helduen biomasa
arduratzekoaren gainetik.
Iberiar penintsulako stock-a: Nahiz eta informazio gehiago behar, oilar handien helduen biomasa
murriztuz doa. Oilar txikiaren helduen biomasa handituz doa, baina oraindik txikia da. Arrantzaren
eragindako hilkortasuna oso altua da.
Eskoziako itsaso, Rockall, Ipar itsaso eta IIIa dibisioko stock-a: Dagoen informazioa ez da sinesgarria,
arrantzak eragindako hilkortasuna asko igo da azkeneko hamarkadan.

3.1.3.- Balorazioa

Duela hilabete batzuk Europako Batasuneko Arrantza ministroek hartutako erabakiaren arabehera
legatzaren Iparraldeko stockaren kuota %30 igo dute, Hegoaldeko kuotarentzat ez zaie arrantza egunik
mugatuko, antxoaren kuota 33.000 tonatan mantenduko da, oilarrarena itsaso zeltikoan eta Bizkaiko
golkoan %26 igo dute eta zapoarena %30. lehenago aipatu dugun bezala,stocka muga biologikoetatik
kanpo dago, arrain helduen biomasa (ugaltzaileak) baxua da, erreklutamendua baxua da eta
berreskuratze planak ezartzea gomendatzen da; beraz nola eta kuota %30 igo? Antxoaren kasuan, nahiz
eta biomasa oso aldakorra izan, arrantzaleek beraiek baieztatu dute ez dagoela hainbeste antxoarik,
oilarraren kasuan helduen biomasa arduratzekoaren gainetik egon arren jasango ote du kuotaren %26
igoera? Zapo helduen biomasa beherantz doa eta kuota %30 igoera jasangarria izango da? 
Adituek salatu duten bezala, espezie askotan TAC-ak biologikoak izan beharrean politikoak dira, estatuek
inposatutakoak. Arraina bere osotasunean eta ikuspuntu biologikotik hartu behar da benetan arraina
luzaroan harrapatu nahi badugu.

3.2.- Kutsadura

Kutsadura gaur egun arazo handia da, ez bakarrik kutsadura kimikoa (Prestige...), kutsadura fisikoa eta
biologikoa ere garrantzitsuak dira, arazoa mundiala da eta konponketak ere mundiala izan behar du,
nazioartean eta gure inguruko instituzioetan hartu beharreko erabakiak exijitzeaz gain, gure maila ere
neurri garrantzitsuak har ditzakegu arazoa hobetzeko, eta gure itsaso eremua ahalik eta egoera onenean
mantentzeko. Neurriak betetzeko errazak dira eta itsasoa zabortegi bezala ikusi beharrean bertatik jaten
dugun tokia bezala ikusi behar dugu.

3.3.- Akuikultura

Azkeneko hamarkadetan, arrantzaren bilakaera eta arrain eskakizunak ikusita, argi geratu da arrantzaren
alternatiba osagarri bakarra, eta etorkizunean halabeharrez emango dena, akuikultura dela. Mundu osoko
datuek hori erakusten dute: Azkeneko hogei urteetan akuikulturaren ekoizpena batazbeste %9.2  igotzen
ari da urtero (1996an 26.7 milioi tona eta 2001ean 37.5 milioi tona) estatu espainolean 95ean 5.000 tona eta
2001ean 31.000 tona), datuek ere erakusten dute martxa honetan jarraituz gero arrantzaren etorkizuna ez
dela batere argia. Argi utzi behar da akuikulturak ezin duela arrantza ordezkatu: ezinezkoa da. Arrantza
beti izango da aktibitate nagusia, akuikulturak aktibitate OSAGARRIA izan behar du. Akuikultura aktibitate
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osagarri ERREALA da, ez bakarrik gizakion kontsumorako jakiaz hornitzeko, baita gure itsasoa
birpopulatzeko, arrantzaren lana errazteko etab. Gainbehera datorren arrantza sekotoreak jasan ezin
dezakeen langileentzat ere (arrantzaleentzat batipat) irtenbide duina eta hare gehiago irtenbide naturala
da. Euskal Herrian itsasoak hainbesteko garrantzia izanik, harritzekoa da akuikultura dagoen maila
kaxkarrean egotea, baina garaiz gaude etorkizuneko alternatiba bakar hau serioski aztertu eta garatzeko. 

Euskal Herriaren berezitasun zehatzak kontutan izanik, halako akuikultura azpisektorea garatu BEHAR
dugu atzean gelditu eta sarreran esan bezala mulinazionalen menpe ez geratzeko, Hemen garatu
beharreko akuikulturak, Euskal Herriko nortasunarekin, ingurumenarekin eta etorkizunarekin bat
datorrena izan behar du.

Hainbat arlo aztertu behar dira: Arrantzak jasan ezin dezakeen lan-taldea akuikulturan egokitu (lantalde
egokiena da; sektorea eta materia-prima inork baino hobeto ezagutzen du...), lan-talde honi prestakuntza
egokia eman (martxan dauden akuikultura ikastetxe proiektuan), arrantza eta akuikultura txandakatu... 

Hauek  adibide batzuk besterik ez dira. Honekin adierazi nahi duguna da akuikulturaren ERREALITATEA,
ETORKIZUNA ETA BALIOGARRITASUNA (eta beraz errentagarritasuna) aditzera eman eta Denok jabetzea
arrantza munduaren eskuetan dagoen etorkizun aukera paregabea ezin dela alferrik pasatzen utzi.

3.4.- Oinarrizko proposamenak 

Amaieran ezartzen diren proposamen orokorrez gain, arrantzaren alderdi ekologikoari dagozkionak
aurreratzen ditugu:

•Bedak (toki eta denbora)
•Sare eta teknika egokiak
•Ezarrita dauden arauak bete
• Ikerketa indartu
•Gure kaladeroak berreskuratu-birpopulatu
•Arrantzaleek arrainaren komertzializazioan-transformazioan parte hartu
•Akuikultura



2009 13

4.- Arrantza-baliabideen
kudeaketa

4.1.- Baliabideak modu orekatsuan ustiatzea  

Baliabideen kudeaketa zientzialarien ezagutzaren eta proposamenen mende egon behar da, arrantza
jarduera arduratsua eta jasangarria izan dadin eta epe luzera bermatuta egon dadin.

Baliabideen ustiapenak oreka egokia bilatu behar du, ekosistemen zaintzari, ingurumenaren
beharrei eta ukitutako sektoreen oreka ekonomikoari dagokienez. Arrantza baliabideen ustiapen
arduratsua sutatu behar da, neurri tekniko egokiak eta arrazionalak erabiliz.

Batzorde zientifikoak gure kontinenteko uretako hainbat espezie desagertzear zeudela ohartarazi
zuenean, EBko arrantza politikak arrantzaren industria hiru alorretan egokitzea proposatu zuen, arrantzako
produktuen ustiapenari begira:

1.- Arrantza flota eskura dauden baliabideetara egokitzea.

2.- Espezieen stocka Onartutako Gehieneko Arrantza kupoen (TAC) arabera banatzea EBko estatuen
artean –etorkizunean sartuko diren estatuak kontuan hartuta-.

3.- Harrapatzen diren espezieak kontrolatzea, bai itsasoan eta bai portuetan.

Neurri horiek printzipioz logikoak badira ere, EBk ez du Euskal Herriaren errealitatea inoiz ere aintzat
hartu. Neurri horiek EBko oraingo estatuetara zuzendu dira, eta, gainera, ez dira inoiz ere orekatsuak izan.
Frantzia eta Ingalaterra arrantza kuoten onuradunak izan dira, gero eta gehiago, eta Espainia eskubideak
galduz joan da, euskal arrantzari ondorio ikaragarriak ekarriz.

Espainiar Estatuak ez ditu inoiz ere defendatu Hego Euskal Herriak eskuratu beharko lituzkeen kuotak, eta
ez ditu kontuan hartu gure kostaldeko herrien egoera sozial eta ekonomikoa.

Frantziar Estatuak ere ez du Ipar Euskal Herriko arrantza jarduera bultzatu. Iparraldeak aspalditik galdu
du sektore horretan zuen indarra, zeren estatu Frantziarrak gure herriarentzat bultzatu duen politika
turismora bideratu baita.

Eusko Jaurlaritzari dagokionez, arrantzaren alorrean eskumenik ez izateaz gain, ez du irmotasun edo
indarrik erakutsi arrantzaren ekonomiaren defentsan; hala, bere ahalmen politikoa Madrilek utzi
dizkion apurrak kudeatzera bideratu du.

EBk 80ko hamarkadaz geroztik aplikatu nahi izan duen politika Arrantza Politika Komunean (PPC) oinarritu
da; horren ostean, flotak berregokitu nahirik, Urte Anitzeko Orientazio Politikak (POP) eraman dira aurrera,



espainiar Estatuko flotari aplikatutako kudeaketa programekin (adibidez: “300”en flota) –espezie
demertsalen arrantza kontrolatuz eta arrantza-leku tradizionaletan aritzen diren arrantza-ontzi
espezializatuei TACak ezarriz-, eta, horrekin batera, flotak oraingo eta etorkizuneko baliabideen arabera
egokitu nahi  izan ditu, ustiapen jasangarria bilatuz; politika hori, haatik, porrot handia izan da, espainiar
Estatuaren eta Euskal Herriaren kasuan izan ezik. Politika eta programa horiek ez dira inola ere bete,
Europako Batasuneko estatu gehienek errespetatu ez dutelako, espainiar Estatuak izan ezik. Izan ere,
Frantziaren eta Ingalaterraren presioen eraginez, espainiar Estatuak zorroztasunez aplikatu zituen politika
eta programa horiek. Horren ondorioa izan zen euskal flotak %50 baino gehiago murriztu behar izan zuela
bere arrantzatze ahalmena.

Baliabideen kudeaketarako programatu den –eta bete ez den- sistema PPCk TACen bidez ezarritakoa da,
gomendio zientifikoak oinarritzat hartuta; horren xedea ustiapen tasa kontrolatzea izan da, egokitzat jotzen
diren kuoten bitartez, eta, horretarako, arrantza jarduera lizentziak enpresen artean banatuz gauzatu da,
arrantza-lekuetan emandako egunen arabera. 

EBko estatuei 1983an aplikatutako egonkortasun erlatiboko printzipioa da, nolabait, arrantzaren
baliabideen eremuan indarrean dirauen ustiapen eredua –aurreikusitako TACak banatuz-.

Neurri horiek guztiak alferrikakoak izan dira, zeren ez baita lortu arrantza baliabideak modu jasangarrian
ustiatzea. Hortaz, ezinbestekoa da neurri horiek aldatzea. Akats nagusiek espezieen kontserbazioarekin
dute zerikusia, arrantzatik bizi diren komunitateengan duten ondorio ekonomikoengatik.

Egoera horren beste arrazoi bat floten jardueran gertatutako aurrerapen teknologikoa izan da. POPak
aplikatzen ziren eta flota desegiten zen neurrian, geratzen zen flotak –batez ere berriztatzen zenak-
arrantza lanetan aplikatzen zituen aurrerapen teknologikoek lehengo arrantza bolumenari eusten zioten;
horren eraginez, espezie asko segurtasun muga biologikoetatik kanpo daude gaur egun.

Nahiz eta EBko administrazioaren PPCk ahaleginak egin dituen arrantza TACen eta kuoten bidez
erregulatzeko, baliabideen ustiapena bertan esku hartzen duten eragileen mende egon da beti
(armadore eta patroien mende, hain zuzen ere). Horietako gehienek badakite horren ondorioak zein
diren, baina ahalik eta diru gehiago irabazteko grinak bultzaturik itsasoa arpilatzen jarraitu dute, kapitala
lotsarik gabe metatuz; horretarako, itsasontziak, aparailuak eta arrantzaleak ustiatu dituzte modu
neurrigabean.

Orain arteko ondorioak hondagarriak izan badira ere, etorkizunean ezarri nahi den PPC berriak are
okerrago bihurtuko du egoera; izan ere, urte anitzeko ustiapen politikak ezarriko dira (horrek
egonkortasun erlatiboa zalantzan jartzera badarama ere), eta TACen eta kuoten kuota indibidual
transferigarria aldeztuko da.

Hori horrela izanik, Euskal Herriko arrantza sektoreak faktore horiek guztiak hartu behar ditu kontuan bere
etorkizuna planteatzerakoan; ezinbestekoa da epe luzerako xedeak zehaztea, baliabideen kontserbazioa
bermatuz eta flotak modernizatuz, eta hori egitean beharrezkoa da enplegua, segurtasuna eta elkarbizitza
bermatzea, egindako esfortzua justifikatzen duten diru-sarrerak bermatzeaz batera.

Gure arrantza-lekuak komunitatearen ondasunak dira, eta, beraz, beraien ustiapena ezin da egon
armadoreen mende edo flotan inbertitzen den diruaren mende soilik, baizik eta arrantzaren industrian
esku hartzen duten eta berarekin zuzeneko edo zeharkako lotura duten erakunde guztien mende.
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4.2.- Arrantza flotaren balio-aniztasuna eta Baxurako eta
Alturako flotak bateratzeko beharra

1986an Europako Batasunean sartzean Hegoaldeko flotak eskuratu zituen eskubideak –arrantza-lekuen
erabilera, itsasoko egunak, TAC eta kuota- benetan modernizatu den eta euskal portuetan benetan aritzen
den flotako itsasontzien artean banatu behar dira. Eskubide horiek ustiapenean parte hartzen duten
erakunde eta instituzioek eskualdatu eta kontrolatuko lituzkete, hau da, Kofradiek, Ekoizleen Erakundeek
eta Kooperatibek. Berauek arrantzatzeko eskubide horiek administratu beharko lituzkete euren flotetan,
ustiapen programen arabera eta datu zientifikoetan oinarritutako xedeekin, arrantza jarduera modu
arduratsuan gauzatzeko eta oraingo arrantza-lekuetan dagoen stocka ez arpilatzeko.

Baxurako eta Alturako flotak bateratzea beharrezkoa da Hego Euskal Herrian (bat-egite hori jadanik
eginda dago EBko portu eta estatuetan, eta Iparraldean ere jadanik abiatutako dago). Ezinbestekoa da bi
azpisektore horiek bateratzea:

- Baliabideen iraupena eta jasangarritasuna zaintzeko.
- TAC eta kuoten arloan eskuratutako eskubideak mantentzeko eta errentagarri bihurtzeko.
- Ustiapena urteko hilabete guztietan bermatzeko, eta, horren bidez, arrantzaren mendeko sektoreak
mantentzeko (sare-egileak, lantegiak, ontziolak, eta abar).

- Arrantza produktuen komertzializazioa antolatzeko eta etorkizunean bermatzeko.
- Arrantzaleen soldaten ordainketa bermatzeko.

Oraingo ustiapena jasangaitza da arrantza-lekuentzat. Ezinezkoa da habitatetan urteko egun guztietan
eta eguneko ordu guztietan arrantzan ibiltzea eta espezieak harrapatzea. Heldu gabeko espezieen oraingo
kudeaketa eutsiezina da, baita euren deskarteak ere –erabiltzen diren aparailuak oso suntsigarriak
direlako-; eutsiezina da, orobat, espezie pelagikoen ustiapena sakonera txikiko uretan.  Gure arrantza-
lekuetako espezieen iraupena mehatxupean dago. Beharrezkoa da stocken ugalketarako behar diren
prozesu biologikoak errespetatzea. Ingurumen-politika egoki bat behar da, habitatak, itsasoaren behea,
estuarioak eta ur-xafla txikiko eremuak zaintzeko.

Euskal Herriko Baxura eta Altura azpisektoreak ezabatzea balio anitzeko flota sortuko luke, eta horrek
bateratu egingo luke arrantza sektorea, espezie pelagiko eta demertsalen gaineko eskubideak eta
kuotak uztartuz; horri esker, lehen aipatutako erakundeek hobeto kontrolatuko lituzkete ustiapenaren
garaiak, horren inguruko politika hobetuz. Lehen esan dugunez, hori guztia ezinbestekoa da.

Aplikatutako politika eta lehen aipatutako arrazoiak direla medio, Alturako arrantzaren azpisektorea
desagertzen ari da (iraganeko arrantza eskubideekin, 150 itsasontzik lan egin ahal zuten arrantza-leku
tradizionaletan). Gero eta itsasontzi gehiago saltzen zaizkio Galiziari, eta, Euskal Herriko flotarentzat,
horren alderdi txarrena da itsasontziekin batera arrantza eskubideak ere saltzen direla. Horren ondorioa
da Hego Euskal Herriko portuetan gero eta arrantza eskubide gutxiago daudela, eta horixe da, hain zuzen
ere, arrantza industriaren merkatuan gaur egun benetan kotizatzen dena.

Baxurako azpisektoreari gauza bera gertatzen zaio. Arrantza pelagikoaren mende dagoenez, beraren
ustiapen garaia gehienez 7 hilabetekoa da. Haren jarduera gero eta kontzentratuagoa da, zeren ia bi
espezie baino ez baitira harrapatzen. Horietako batek huts eginez gero, ondorioak katastrofikoak izaten
dira. Horren ondorioa da Euskal Herria flotarik gabe geratzen ari dela, baita arrantzatzeko eskubiderik
gabe eta kuotarik gabe ere; horrenbestez, gero eta aukera gutxiago dago lan horretan aritzeko,
arrantzatzeko lizentziarik ezagatik.
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4.3.- Baliabideak kudeatzeko beharrezkoa da euskal esparru
sozio-ekonomikoa

Ezinbestekoa da Euskal Herriari esleitutako arrantza eskubide eta kupoak modu globalean kudeatzea, bai
Iparraldean eta bai Hegoaldean, Euskal Esparru Sozio-ekonomikoa eratzea xedetzat hartuta, zeren hori
funtsezkoa baita sektorea berrantolatzeko eta beraren etorkizuna bermatzeko. 

Orain arte, Euskal Herriko administrazioek eta instituzioek ez dute ahaleginik egin kudeaketa politikan
parte hartzeko. Beti interesatu dena izan da “portuetara arrain ugari sartzea”, eta, gainera –are larriago-,
honelakoak esan izan dira beti: “arrantzaleek asko dakite itsasoko kontuez”, “eurek badakite arrantzan
ibiltzen”, “lehorreko jendeak ez daki ezer arrantza kontuez”... eta abar. Horren ondorioa da arrantza jarduera
%50 eta %80 bitartean jaitsi dela Pasaia, Ondarroa eta Bermeon (garrantzitsuenak soilik aipatzeko).

EAEko administrazioak ere ez du parte hartu nahi izan arrantza politika arduratsu eta jasangarrian, ezta
portuetan gertatzen denaren kontrolean ere. Madrilen aginduak betetzen ibili da, “partxeak” jarriz,
eskumenik ez duela aitzakiatzat hartuta, eta horrek noraezean utzi du euskal flota. Flotaren berrikuntzak ez
du aparteko emaitzarik ekarri, sektorea modernizatzeko inbertsioa handiak egin direla lau haizetara
aldarrikatu bada ere. Hala, inbertsioa flota 25 urterako berriztatzeko egiten ari da, baina arrantzaren
benetako etorkizuna kontuan hartu gabe, hau da, arrantza politikaren gai nagusiak eta ardatzak ahaztuta,
alegia: arrantza-lekuak, TACa, aparailuak, kontserbazioaren onarpena, tripulazioarentzako azpiegitura, eta
abar.

Arrantza ondasun komun bat da, eta, beraz, ezin utz dezakegu baliabideak arpilatzen jarraitu nahi dutenen
esku, etorkizunean gutxieneko egonkortasuna izango duen garapen jasangarria ahalbide dezakeen
alternatibarik gabe.

Arrantza ustiatzeko jarduera Euskal Herriko portuetatik desagertzeak erresumina sortu du bertako
biztanleengan; aldaketa estruktural eta kultural bat ekarri du, etorkizuna kirol portuen jardueran oinarrituta
ikusita arriskua ekartzeaz batera.



2009 17

5.- Komertzializazioa

5.1.- Arrantzatutako arrainen kontrola, harrapatzen direnetik
kontsumorako saltzen diren arte

XX. mendeko hasierara arte, arrantzaren bidez harrapatzen ziren arrain gehienak inguruko herrietan
kontsumitzen ziren. Gatza –aurrena- eta hotza –hurrena- erabiltzen hastea izan zen harrapatutako
espezieak kostaldetik haratago merkaturatzea eta saltzea ahalbidetu zuen lehen urratsa. Hain zuzen ere,
gatza eta “arraina gatzetan jartzeko teknika” erabiltzea izan zen kontserba-enpresa handiak Euskal Herri
osoan sortzera eraman zuen arrazoia.

Gaur egun, itsasoko produktuen kontsumoa biziki handia da mundu osoan. Arrain fresko moduan
kontsumitzen diren produktuez gain badira produktu ontziratuak ere, bai kontserban jarriak eta bai
izoztuak, eta arraien propietate energetikoak oso estimatuak dira komertzializazio sistema osoan.

Euskal Herria arrain ekoizle eta kontsumitzaile nagusietako bat da aspalditik, baina gaur egun krisi
egoeran dago: ez da gai bere lanari errentagarritasuna ateratzeko, zeren ez baitu kontrolatzen harrapatzen
duen arrain kopurua eta eskari oso aldakor baten mende baitago –lehen salmentako espezieen erosketan.
Arrantzaleak arraina ekartzen du portuetako lonjetara, baina ez du ezer kontrolatzen eta handizkako
saltzaileen eta kontserba-enpresen jokabide espekulatiboak sortzen dituen akordio ilunen eta bat-bateko
gorabeheren mende dago, eta, gainera, beste herritatik inportatzen diren produktuek, merkatuan dagoen
produktuaren kantitateak eta beste faktore batzuek ere haren jarduera baldintzatzen dute. Arrantzako
produktuak mundu osoan komertzializatzeak harrapatutako espezieen errentagarritasuna hobetzea
eskatzen du, eta, horretarako, arrantzaleek arrantzaren fase guztiak kontrolatu behar dituzte, arrainak
harrapatzen direnetik berauek kontsumorako saltzen diren arte. Egiten den esfortzuari etekina atera
behar diogu, eta, beraz, bitartekariak kendu behar ditugu arrantzatik kontsumorako salmentara doan
prozesutik. 

5.2.- Merkatuaren beharretara egokitzea eta arrantza
produktuen balio erantsia

Hasteko, gure produktuak gaur egun zozketatzen duen eskariari zera erakutsi behar diogu: arrainak
merkatutik kendu ahal ditugula gutxieneko errentagarritasun ekonomikoa bermatzen ez bazaigu eta
–horrekin batera- gure soldatak bermatzen ez badira. Horretarako, beharrezkoa da arrantzako
produktuak merkatutik kentzea ahalbidetzen duen azpiegitura egokia antolatzea, erabaki hori hartu
ahal izateko merkatua gainezka dagoenean edo beste arrazoiren batengatik egokitzat jotzen
dugunean.

Azpiegitura horren oinarriak hauexek izan litezke: izozketarako tunelak, fileteak egiteko edo arraina
keztatzeko enpresak... horren bidez, ezin sal daitezkeelako deskartatuta geratzen diren espeziei balio
erantsia atera geniezaieke; harrapatutako espezieak gaur egungo kontsumoak eskatzen duen bezala



presta genitzake; arraina kontserban edo gatzunean jartzeko enpresak sor genitzake, urteko kanpainetan
soberan geratzen diren produktuak aprobetxatzeko.

Azpiegitura horri esker, urteko garai batean soilik lan egiten duten arrantzaleek/tripulazioek lehorrean
sortuko liratekeen beste lan batzuk ere hartu ahal izango lituzkete.

Ondo baino hobeto ezagutzen ditugu “birmoldaketa” horren zailtasunak. Oraingo egoeran ez da batere
erraza izango kontsumorako produktuen banaketa katean sartzea, baina alternatiba hori gauzatzera
zuzendutako lehen urratsak egiten hasi behar dugu. Izan ere, badugu funtsezkoena: langileak, lehengaiak
eta kalitaterik oneneko espezieak. Badakigu saltokiak non dauden, erostetxea handiak eta merkak non
dauden. Gaur egun, espezieen %55 erostetxe handietan saltzen dira, eta gainerakoa merka izeneko
instalazioetan, kontuan hartuta kontserba-enpresek Baxurako azpisektoreak harrapatzen dituen hegaluze
eta antxoen %20 eskuratzen dutela. 

Sektore honek etorkizuna izan dezan ezinbestekoa da epe laburrera eskaintza eta espezieak kontrolatzea,
hots, gure lana kontrolatzea. Apustua egin beharrekoa da, eta dena gure eskuetan dago.

Hasteko, gutxieneko prezioa jarri behar diogu arrainari, eta eskariak ez badu dena erosten
merkatutik kendu eta izoztu egin behar dugu, epe labur edo ertainera salgai jartzeko. Era horretan
produktu gehiago iritsiko lirateke merkatura, merkeagoak izango lirateke eta gehiago kontsumituko. 

Gaur egun, merkatua arrain izoztuz beteta dago, nahiz eta gehienetan ez dakigun zer espezietakoak ote
diren. Gure arrantzak eta gure espezieek produktu horiekin lehiatu behar dute. Arrain izoztua
kontsumitzen da merkeagoa izaten delako eta kontsumorako prestatuta dagoelako, hezurrak eta azala
kenduta...; horixe da gure espezieen etorkizuna, batez ere ezagutzen ez direnena edo gutxi baloratzen
direnena.

5.3.- Instituzio nazional bat behar dugu

Arrantza jardueraren eta horren osteko komertzializazioaren guneak hauexek izan behar dira Hegoaldean:
Baxurako azpisektorean Kofradiak, eta Alturako azpisektorean Ekoizleen Erakundeak; Iparraldean, berriz,
Kooperatibak.

Lehen adierazi dugun bezala, oso premiazkoa da arrantzako itsasontziak bateratzea eta erabilera
desberdinetarako erabiltzea; ezinbestekoa da bi azpisektoreak bateratzea eta TACak eta gainerako
arrantza eskubide guztiak modu globalean kudeatzea, Euskal Herriko erakunde bakar baten
bitartez. Horregatik, instituzio nazional bat sortzera zuzendutako urratsak egiten hasi behar dugula uste
dugu.

Instituzio berri horrek pertsonal egokia izan beharko luke zeregin hauek aurrera eramateko:

- Une bakoitzean espezie errentagarriak zein diren erabakitzea eta horretaz orientatzea.
- Kantitatea determinatzea.
- Kontsumo freskorako espezieen merkatua, eskaria, kontsumoa, garraioa eta banaketa aztertzea.
- Alternatibak eskaintzea merkatua gainezka dagoenean; adibidez: arraina kontserban edo filetetan
jartzea, izoztea...

- Esparru berriak sortzea Ikerkuntza eta Garapenerako (I+G).
- ...
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Orain arte planteatutakoarekin bat etorriz, beharrezkoa izango litzateke bi azpisektoreetako espezieen
garraioa eta komertzializazioa bateratzea.

Gaur egun, portu eta lonjetan, esportatzaileek eta handizkariek ez dute kontuan hartzen arraina nongoa
den, hau da, ea Baxurakoa edo Alturakoa ote den. Orain, eskariak interesgarritzat jotzen duena erosten du,
eta azpisektore bakoitzaren espezifikazioak aintzat hartu gabe garraiatzen du. Berton harrapatzen den
arrain guztia bost euskal portutan kontzentratu eta deskargatzen da. Kontrol eta filosofia berri horiei esker,
gaur egun flotarik ez duten portuek –eta, beraz, jarduerarik ez duten portuek- arraina deskargatzen
jarraitu ahal izango lukete, komertzializazio puntuetara modu seguruago eta arinagoan eramanez; izan ere,
instituzio berri horrek irizpide objektiboak erabiliko lituzke, arrainaren garraioa erraztea xedetzat hartuta.

Euskal Herriko egoerak instituzio nazional bat behar du, toki erakundeekin behar den bezala
koordinatua, Udalen eta gainerako toki erakundeen zuzeneko inplikazioarekin, udal bakoitzarekin
lankidetzan aritzeko eta bertako errealitatea modu egokian aztertu eta ezagutu ahal izateko. Erakunde
berri horretan, arrantza sektorean zuzeneko edo bigarren mailako parte-hartzea duten gizarte eragileak
egon beharko lirateke, enpresariekin, sindikatuekin eta Administrazioarekin batera. Hala, instituzio hori
izango da arrantza sektorea indartzeko alternatibak aztertuko dituena, lehen aipatutako alderdi guztietan.

Eratu beharreko instituzio berriak rol funtsezko eta aktiboa izan behar du gure jarduerako enpresa txikiak
eta organo zentralak elkartuko dituen “Holding” bezala. Orain dela hamarkada asko Kofradiak sortzera
eraman zuen filosofia berreskuratu behar dugu; ahalmen nahikoa eman behar diogu, baita beharrezkoa
den estruktura ere, gure portuetara iristen diren espezieen ustiapena, banaketa eta komertzializazioa
antolatu ahal izateko.

Horrenbestez, Euskal Herriko arrantza sektorea lehiakorra, indartsua eta garatua izan dadin nahi
baldin badugu, Kofradien moduko instituzioak aprobetxatu behar ditugu instituzio nazional bat
lortzeko bidean aurre egiteko; instituzio horrek arrantza jarduera kontrolatu eta zuzenduko luke,
arrantzatik hasita eta kontsumitzaileentzako salmentara iritsiz, eta, gainera, konfiantza sortuko luke
eta etekinen banaketa ekarriko luke, sektoreko langileentzat lan baldintza duinak bermatuz. Era
horretan, arrantza gure etorkizun nazionalaren faktore ekonomiko eta kultural garrantzitsua dela berretsiko
litzateke.
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6.- Sektoreko baldintza 
sozio-laboralak eta 
babes soziala
Diagnosian aurreratu dugun moduan, sektoreko harreman sozio-laboralen erregulazioa hutsaren
hurrengoa da.

Baxurako eta Alturako itsasontzietan lan egiten duten tripulazioek duten harreman laborala esplotazio
izugarrikoa da. Itsasontzietan aritzen diren tripulazioek ez dute euren funtsezko lan eskubideak
arautzen duen hitzarmen kolektiborik. Egoera horren eraginez, Baxurako arrantza garaiak dirauen
bitartean –9 hilabete- patroiaren eta armadorearen esanetara egon behar dute denbora osoan; Altura
azpisektorean, berriz, eguneko 24 orduetan egon behar dute prest ia urte osoan, eta batzuetan 18 eta 20
orduko lanaldiak egin behar dituzte egunean.

Ekonomiaren beste sektore batzuetan bezala, sektoreko lan baldintzak gero eta prekarioagoak dira;
horren ondorioa da gero eta etorkin gehiagok lan egiten dutela bertan. Zailtasun ekonomiko eta sozial
handiak dituzten pertsona horiek dira esplotatu beharreko langile berriak, eta euren babesgabetasunak
eta segurtasunik ezak zail bihurtzen dute sektorearen antolakuntza eta esku-hartze sindikala.

6.1.- Lanaldi izugarriak

Gaur egun, itsasoko lanetako lanaldiaren erregulazioa guztiz beharrezkoa da bizi baldintza duinak
bermatzeko.

Lanaldia, atsedenaldiak eta oporrak araututa egon beharko lirateke, eta, gainera, plus bat gehitu beharko
litzaieke lan baldintzen gogortasunagatik, gaueko lanagatik, arriskuagatik, eta familiarengandik eta giro
sozialetik urrunduta lan egin behar izateagatik...

Ezinbestekoa da atsedenaldi gehiago lortzea, bai arrantza-lekuak zaintzeko eta bai –batez ere-
itsasontzietan diharduen pertsonalak ezinezkoa duelako, gaur egun, bizi familiar eta sozial duina izatea.

6.2.- Itsasontzia: lantokia baino zerbait gehiago

Itsasontziak segurtasun neurririk zorrotzenak izan behar ditu, agintarien kontrola pasatu behar du portutik
irteten den bakoitzean, eta salbamendu neurri guztiak izan behar ditu, itsasontzia hondoratuz gero
tripulazioa lehenbailehen erreskatatu ahal izateko.

Flotako itsasontziek gutxieneko bizi baldintzak bete behar dituzte, aisia eta intimitatea ahalbidetuz.
Itsasontzietan funtsezko aldaketak egin behar dira; izan ere, nabigatzeaz gain marinelen beharrak ere
hartu behar dira kontuan, itsasontzian bizimodu duina egitea ahalbidetzen duten bizi baldintzak eskainiz.
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6.3.- Soldata bermatuak. 
Partearen araberako sistema ezabatzea

Soldatek ezin dute jarraitu harrapatzen den arrain kopuruaren eta salmentako prezioen mende soilik
egoten. Beste edozein langilek bezala, arrantzaleak ere soldata finko bermatua izan behar du hilero.

Azpisektore bakoitzeko arrantza sasoi irregularretan egiten da, eta sasoi horiek gero eta kontzentratuago
daude. Gaur egun, aste eta/edo hilabete batzuetan arrantza bolumen handia egoten da, eta beste
batzuetan bolumen txikia. Horren eraginez, arrantzaleen familiek ahalegin nabariak egin behar dituzte
urte erdian soilik eskuratutako “partijekin” urte osoan bizitzeko.

Soldata finko eta duinaren faltak dakartzan ondorioak oso larriak dira. Arrantzaleak badaki ahalik eta
gehien arrantzatu behar duela, era horretan soldata handiagoa eskuratuko duelako, eta, hortaz, arriskua
ahazten du eta ekaitzekin ere lan egiten du, eguneko arrantza aukerak aprobetxatzeko... Somara lan
egitearen ondorioak dira: irabaziak arrantzaren mende daude.

Baxurako azpisektorean, partearen araberako sistema ezabatzeko eta soldata finkoaren bidean aurrera
egiteko, hileko soldata bermatzea proposatzen dugu. Horren ostean, arrantza-aldiaren amaieran edo
kanpainen amaieran –hau da, Abenduan-, hilabete bakoitzekoa kobratu ondoren soberan geratu dena
banatuko litzateke. Alternatiba hori gure portuetako Baxurako flotan finkatu behar da.

6.4.- Babes sozialaren hobekuntza

Lehen deskribatu ditugun soldata-baldintzek, jarduera etenkakoa izateak eta gizarte segurantzaren
itsasoko erregimenaren prestazioen sistemaren gaurko erregulazioak oso ondorio larriak dituzte babes
sozialaren alorrean.

Hegoaldearen kasuan, espainiar gizarte segurantzaren erregimen bereziak hiru kotizazio taldetan zatitzen
du kolektiboa, eta bigarren eta hirugarren taldeetako pertsonalari (baxura) kotizazio oinarri finko txikiak
ezartzen dizkie espainiar ministerioak urtez urte.

Gaur egun erretiratzen diren Baxurako arrantzaleak dira erretiro prestaziogatik diru gutxien
kobratzen dutenak, gainerako sektoreetako kolektiboen aldean.

Sektoreko erretiro pentsioak oraingo zenbatekoa gainditu behar du, arrantzaleek lortu ahal izan dezaten
itsasoko lanak hainbat urtez eragotzi dien bizi kalitatea.

Gaur egun, estatuak dira gizarte segurantzaren prestazioen sistema publikoa erabakitzen eta kudeatzen
dutenak. Beraz, ezinbestekoa da gizarte segurantzaren kuotak eskuratzeko beharra gogoratzea, babes
sozialeko sistema propioa erabaki eta kudeatu ahal izateko, euskal arrantza sektorearen ezaugarriak eta
gaurko egoerak kontuan hartuta.

Beharrezkoa da babes soziala hobetzea eta gizarte segurantzaren prestazioak handitzea, gaur egungo
kotizazio sistemak -kotizazio oinarri finko txikiekin- eta sektorearen egoerak sortzen dituzten ondorio
negatiboak ikusita. Aldi baterako ezintasunaren prestazioak, langabezia, erretiroa eta gainerakoak egokiak
izan behar dira arrantzan emandako denbora luze eta gogorrean egindako lana saritzeko.
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6.5.- Prestakuntza

Beharrezkoa da itsasontziko kategoria eta lanetan espezializatzea. Langile guztiek ez dituzte lan guztiak
egin behar.

Arrantzaleen kolektiboak prestakuntza profesionala behar du, bai berrikuntzei aurre egiteko eta bai
itsasontzietan gero eta beharrezkoagoak diren kualifikazioak eskuratzeko. Orain arte, Euskal Herriko
arrantza eskolak erakusleiho hutsa izan dira prestakuntza jaso duten arrantzaleentzat. Gaur egun,
Ondarroa, Pasaia eta Bermeoko arrantza eskolen errendimendua %50etik beherakoa da, eta, gainera, ezin
eskain dezakete sektoreak etorkizunean eskatuko duen prestakuntza. Kolektibo horren bokazioa eta
prestakuntza teknikoa bultzatu behar ditugu beraren kategoria guztietan, zeren etorkizunak langile
prestatuak eskatuko baititu, bai arrantza lanetan eta bai arrain-haztegietan. Bultzada hori, jakina, arrantzako
lanari balioa ematen dioten eta konpentsatzen duten lan baldintzak eta babes sozialeko baldintzak
lortzeko dugun ahalmenaren mende egongo da.
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7.- Ondorioa:  beharrezkoa da
sektorearentzako emergentzia
plan bat prestatzea

Esandako guztiagatik, garbi geratu da zein garrantzitsua den arrantza sektorea gure gizartearen elikadura-
estrategiaren baitan, eta are garbiago geratu da sektorearen etorkizunari heltzea funtsezkoa dela gure
elikadura-soberaniarentzat.

Arrantzaren gaurko arazoak eta politika publikoen joerak ikusita, badirudi arrantzaren etorkizuna eta hortik
ondorioztatzen den elikadura-industria multinazionalen eskura joateko arriskuan daudela, berauek
monopolio moduan kudea ditzaten eskura dauden baliabideak eta prezio monopolistak ezar ditzaten.

Egoera horren aurrean, nahitaezkoa da sektorea berriz bultzatzeko plan bat adostea sektorean
inplikatutako alderdi guztiekin, sektoreko administrazioekin eta eragile sozial eta ekonomiko guztiekin,
ondoren aipatuko ditugun gaien inguruko neurri espezifikoak hartzeko xedez:

• Ikerkuntza eta Garapen (I+G) proiektu konkretu bat garatu behar da, espezieen egoera, ustiapen
politika dibertsifikatzeko aukerak eta elikadura-industriaren garapena irizpide propioetatik aztertu
ahal izatea xedetzat hartuta.

• Arrantza politika egoki bat konkretatu behar da, sektore bateratu bezala arrantza eskubideen
banaketari eta kudeaketari heltzeko eta gure flotak behar duen balio-aniztasuna eskuratzeko;
halaber, politika horrek berrikuntza teknologikora zuzendutako inbertsioak bultzatu behar ditu
benetan.

• Kontserbazioan oinarritutako politika bat definitu behar da, produktuaren kalitatea eta dibertsifikazioa
lehenetsiz.

• Sektorearen barnean beharrezkoa da ustiapen politikak (arrantza jarduera) eta elikadura-industria
uztartzea; horrekin batera, sektorean diharduten langileen etorkizuna segurtatu behar da eta
prestatutako produktuak hobetu behar dira, nazio barneko eta nazioarteko merkatuetan lehiatu ahal
izateko.

• Label prime-a asignatzearen bitartez kalitatezko ekoizpen propioa saritzen duten komertzializazio
bideak eratu behar dira, produktua zuzeneko kontsumitzaileengana hurbilduz eta sasoien sistemak
sortzen dituen arazoak gainditzeko mekanismoak sortuz.

• Lan harremanen eta babes sozialeko esparru egoki bat sortu behar da, arrantzaleek bizi baldintza
duinak eta benetako egonkortasuna izan ditzaten sektorean.
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Gai horiek guztiak mahai sektorial batean definitu behar dira, kofradiek euren garaian bete zuten rola
–instituzio nazional bat sortzeko beharra ahaztu gabe- kontuan hartuta; izan ere, kofradiak sektorean
elkartzen diren interes desberdinen tresna integratzaileak dira, lizentziak kudeatzeko ahalmenarekin,
arrantza politiketan parte hartzeko gaitasunarekin eta gure sektoreko jarduerak biltzen dituen esparruen
–arrantza, transformazioa, kontserbazioa eta komertzializazioa- integrazioa sustatzeko ahalmenarekin. 
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